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Geplande activiteiten

www.hetlaarwierden.nl

09-09-2020

0546- 572478

Informatiefilm

info@hetlaarwierden.nl

15-09-2020
Schoolreisje

Ouderkalender
Vandaag krijgen de kinderen de ouderkalender mee naar huis.
Hierop staan alle activiteiten voor schooljaar 2020-2021.
I.v.m. het protocol rondom Corona zullen wij via het Prikbord
actuele informatie delen met u, het kan dus zijn dat sommige
activiteiten anders verlopen dan gepland.
De maandvieringen hebben wij nog niet gepland voor dit
schooljaar. We wachten af wanneer wij u als ouders weer
mogen ontvangen in school en zullen dan de maandvieringen
gaan plannen.

REMINDER! Privacy Parro
Ieder schooljaar heeft de school heeft
toestemming nodig om beeldmateriaal
te delen. U kunt via Parro uw voorkeuren
doorgeven en deze gegevens worden
opgeslagen in ons administratiesysteem
Parnassys.
U kunt dit doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op
het potloodje achter het kind.

30-09-2020
Start Kinderboekenweek

B6-4all
(Basics for all)

TOILET
Veiligheid
We houden alles schoon en
droog.
Respect
We laten iedereen met rust.
Ontdekken
We gaan op gepaste momenten.
Als we klaar zijn gaan we direct
terug naar de klas.
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Niet gevaarlijke legionella in sportzaal Dikken
De niet gevaarlijke legionella is helaas nog niet volledig weg. De
kranen mogen inmiddels weer gebruikt worden. De douches
daarentegen niet. Omdat wij als school de douches niet
gebruiken ondervinden wij hier verder geen hinder van.

Cito-toetsen
I.v.m. de periode van thuisonderwijs
hadden wij besloten om de Cito-toetsen
voor de zomervakantie niet af te nemen.
Om de ontwikkeling van de kinderen te
blijven volgen worden deze Cito-toetsen in
de maand september afgenomen. De kinderen maken nu de
toets die ze eigenlijk aan het einde van vorig schooljaar zouden
maken. Wij gebruiken deze toetsen om een goed beeld te krijgen
van de doorgaande ontwikkeling van de kinderen en de groep.
Zodra alle toetsen zijn afgenomen ontvangt u een rapportage
van de scores.

Informatiefilm
Helaas kan de fysieke informatieavond niet
doorgaan. De leerkrachten willen u wel graag
informeren over het reilen en zeilen van de
groep. De afgelopen week is er in alle groepen
gefilmd en wordt er momenteel de laatste
hand gelegd aan de informatiefilm. We
begrijpen goed dat het voor u best vreemd is om niet te weten of
te zien in welk lokaal en/of welk plekje uw kind zit. Door de film
proberen wij u toch een kijkje te geven van de groep van uw
kind. Morgen ontvangt u deze film van de leerkracht van uw zoon
en/of dochter. Alvast veel kijkplezier!

Kind op maandag
Week 37: 7 t/m 11 september
2020
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17
Naar de farao, Exodus 5:1-9
Week 38: 14 t/m 18 september
2020
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Week 39: 21 t/m 25 september
2020
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Geld voor een ander
Elke maandag verzamelen
wij geld voor een ander. De
kinderen mogen geld
meenemen voor een goed
doel. Het goede doel is
momenteel UNICEF. Spaart u
mee?

Ouderbijdrage
Vorige week heeft u een
brief ontvangen over de
ouderbijdrage. Denkt u aan
het betalen van deze
bijdrage? Alvast bedankt!

Zieke leerkrachten
De laatste weken merkten wij al dat veel kinderen ziek of
verkouden waren. We zien nu dat ook meerdere leerkrachten
verkoudheidsklachten hebben. Volgens ons protocol mogen
deze leerkrachten niet op school komen. Tot nu toe hebben wij
nog vervanging weten te regelen. Ik probeer zo min mogelijk
verschillende mensen voor de groep te zetten, helaas is dit niet in
alle gevallen mogelijk. Ik hoop op uw begrip.
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Schoolreisje op 15 september
Alle groepen gaan dinsdag 15 september op schoolreisje. Dit schoolreisje is eigenlijk het
geannuleerde schoolreisje van voor de zomervakantie. Zoals u heeft kunnen lezen in de brief
van de ouderbijdrage zullen de kinderen in de tweede helft van het schooljaar nog een keer
een uitje hebben. U ontvangt specifieke informatie van de groepsleerkracht.
U ontvangt nog nader bericht over het uitzwaaien van de kinderen. Wij willen onderzoeken of dit
op een veilige manier kan plaatsvinden en zo ja, op welke manier dit dan zal gebeuren.

Samen voor alle kinderen
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een
uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen
doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de
coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is
steeds groter. Bent u een ouder voor wie bovenstaande geldt of
kent u een kind dat opgroeit in deze situatie, kijk dan op
www.samenvooreenkind.nl.

Het volgende Prikbord komt uit op 22 september.
Namens het team,
Kim Zielman
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